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Verifiquei se o meu curso de graduação está contemplado nas áreas e
temas do Programa CsF;
Verifiquei se a minha instituição de ensino superior (IES de origem) já
assinou o Termo de Adesão do Programa CsF;
Verifiquei se a minha IES de origem possui processo de seleção interna
para o Programa CsF;
Atualizei o meu currículo Lattes recentemente com dados pessoais,
nacionalidade, número de passaporte e endereço residencial completo,
incluindo o CEP. Tenho ciência de que os meus dados serão utilizados
pelo Programa Ciência sem Fronteiras para envio do cartão bolsista,
entre outros e que qualquer dado errado atrasará o processo;
Enviei no processo de inscrição o documento de proficiência com
dados pessoais: nome, número de identidade ou de passaporte
conforme item 11 da Chamada;
Sei que o Programa aceitará somente uma inscrição e que caso eu faça
uma segunda, esta anulará a primeira, independente do país e da
agência (Capes, CNPq) de escolha;
Verifiquei se o meu teste de proficiência atende às exigências,
conforme item 3.1.8 do edital, inclusive no que diz respeito à
pontuação das habilidades específicas (writing, reading, speaking and
listening);
Verifiquei o item 2.2 da Chamada para saber se não me encaixo em
alguma restrição relacionada aos cursos de medicina, enfermagem,
nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia e veterinária;
Certifiquei a minha homologação junto à instituição de origem
conforme item 11 do edital. Sei que o CNPq não analisará a inscrição
de candidatos não homologados;
Tenho ciência de que quaisquer valores relacionados à emissão de visto
e exames médicos, traduções juramentadas não serão custeadas pelo
Programa CsF;
Preenchi os dados complementares e Termo de Aceite da bolsa
preferencialmente em até 10 dias após a data do recebimento do e-mail
de aprovação final da bolsa;
Por fim, li as normas referentes à modalidade de bolsa escolhida:
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o Cartilha:http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_l
ibrary/get_file?uuid=9faad6eb-897a-430c-840c8176214f375d&groupId=214072
o Site do Programa CsF:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/apoio-aobolsista-no-exterior
o Normas da Bolsa SWG:
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
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